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Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde 

 

CONVOCAÇÃO GERAL DOS ACS E ACE 03/017 
 

A CONACS – Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, por intermédio de sua Diretora 

Presidente no uso de suas prerrogativas estatutárias, e em conformidade com as deliberações Estatutárias da entidade, 

vem por meio deste CONVOCAR todos os ACS e ACE do Brasil, bem como, entidades sindicais associadas, Federações e 

diretores da CONACS, para participarem da “Semana de Mobilização Nacional dos ACS e ACE”, dias 03, 04 e 05 de 

outubro de 2017, em Brasília/DF que será em prol da aprovação da PEC 22/11, do PL 6.437/16 e especialmente para 

promover um grande debate sobre a “Contra Proposta” da categoria dos ACS e ACE e do Conselho Nacional para a 

PNAB, e por fim, participar de um grande arrastão dos profissionais da saúde a favor do SUS e contra a proposta da 

PNAB aprovada na Comissão Intergestora Tripartite - CIT. Segue abaixo a programação geral: 
 

DATA PROGRAMAÇÃO LOCAL e HORÁRIO 

03/10/2017 

Seminário Nacional da CONACS e da Frente 

Parlamentar em Defesa dos interesses dos ACS e ACE, 

com o tema: “Revisão da PNAB e o papel do ACS e ACE 

na Atenção Básica” 

Auditório Nereu Ramos, Anexo II, Câmara 

de Deputados Federais. 

Das 09:00 h às 12:00 h 

Das 14:00 h  às 18:00 h 

04/10/2017 
Sessão Solene em comemoração ao dia Nacional dos 

ACS e ACE. 

Auditório Ulysses Guimarães e Auditório 

Nereu Ramos, Anexo II, Câmara de 

Deputados Federais. 

Das 09:00h às 11:00h 

04/10/2017 
Visita aos Gabinetes dos parlamentares, para solicitar 

apoio à aprovação imediata da PEC 22/11. 

Anexo III e IV da Câmara de Deputados 

Federais 

Das 13:00h às 18:00h 

05/11/2017 
Grande Ato Público a favor do SUS e contra a proposta 

da PNAB pelo Ministério da Saúde. 

Esplanada dos Ministérios  

A partir das 09:00h. 
 

Temos que nos unir e lutar pelo resgate de um piso salarial digno, e com a garantia de uma política 

nacional de reajuste que garanta no mínimo o mesmo índice de reajuste do salário mínimo nacional. Temos que reagir 

contra o risco de extinção da categoria dos ACS e ACE concretizado na proposta da nova PNAB apresentada pelo 

Ministério da Saúde. 

 

A CONACS informa que, não se responsabilizará por despesas de hospedagem, alimentação ou locomoção 

de qualquer dos participantes. E solicita que todos que possuírem camisetas com identificação de seus Estados, 

Municípios, sindicatos ou da própria CONACS, se apresentem vestidos das mesmas. 

 

A presença e participação de todos os convocados são fundamentais para a conquista dos nossos 

objetivos. 
 

Sem mais para o momento e certa de contar com a presença e participação de todos, envio votos de 

amizade e apreço, e nos colocamos a disposição para maiores informações pelo email: conacs2011@hotmail.com. 
 

 

Brasília, 21 de Setembro de 2017. 
 

A União faz a força! 
 

 
Ilda Angélica dos Santos Correia 

Presidente da CONACS 

http://www.conacs.org.br/

